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คำสั่งโรงเรียนพนมศึกษา 

ท่ี 125/2564 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานบริษัทสร้างการดี โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
 
ด้วยโรงเรียนพนมศึกษาได้เข้าร่วมประก 
ด้วยโรงเรียนพนมศึกษาได้เข้าร่วมการประกวดกิจกรรม ตามโครงการการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) จึงได้จัดตั้งบริษัทสร้างการดี 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) สาขา โรงเรียนพนมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
ชุมพร เลขทะเบียน ๑๐๘๔๖๔๐๕๖๔(๑)/๒๕๖๔ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย จึงขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการการดำเนินงาน ดังรายช่ือต่อไปนี้ 

๑. ที ่ปรึกษาบริษัท มีหน้าที ่ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำและเสนอแนะแนวทางแก่กรรมการ
ดำเนินงาน ประกอบด้วย 
๑.๑ นายโสภณ     ทองจิตร  ผู้อำนวยการโรงเรียน  
๑.๒ นางสาวพนัชฎา  เทวรรณะ ครูท่ีปรึกษา    
๑.๓ นางสาวเสาวณี  ศรีทอง  ครูท่ีปรึกษา   
1.4 นางสาวเรวดี  ศรีขาว  ครูท่ีปรึกษา     
1.5 นางวิมล  สาคร  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
๒. คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ดำเนินกิจกรรมของบริษัทให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ประกอบด้วย 
๒.๑ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ 
 ๑) เด็กหญิงนัดดา   บุญกลับ  ประธานกรรมการบริษัท 
 ๒) เด็กหญิงปิ่นอนงค์   บางคราม รองประธานกรรมการบริษัท 
 ๓) เด็กชายนฤสรณ์   ศรีสวัสด์ิ ผู้ อำนวยการฝ่ายผลิต 
 ๔) เด็กชายปิยะภูมิ   คงประสิทธิ์ เลขานุการบริษัท 
๒.๒ คณะกรรมการฝ่ายการบัญชีและการเงิน 
 ๑) เด็กชายนนทพัทธ์   สุลเม็ต  ผู้จัดการฝ่ายการบัญชีและการเงิน 

๒) เด็กชายณัฐภูมินทร์   ศรีรักษา  คณะกรรมการฝ่ายการบัญชีและการเงิน 
๓) เด็กชายธันฐกรณ์   ชนะแก้ว เลขานุการฝ่ายการบัญชีและการเงิน 

 
 



๒.๓ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาและผลิต 
๑) เด็กชายภานุวิชญ์   นพรัตน์  ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและผลิต 
๒) เด็กหญิงนันท์นภัส   สุระกา  คณะกรรมการฝ่ายจัดหาและผลิต 
๓) เด็กหญิงณิชกาญจน์   เอียดเกล้ียง เลขานุการฝ่ายจัดหาและผลิต 

 
๒.๔ คณะกรรมการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 

๑) เด็กหญิงสุธิมา   แสงจง  ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 
๒) เด็กชายทินภัทร   นิลทัพ  คณะกรรมการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 
๓) เด็กชายมินคะนาย   พม่า  เลขานุการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 

 
๒.๕ คณะกรรมการฝ่ายขาย 

๑) เด็กชายอภิมงคล   บุญทองแก้ว ผู้จัดการฝ่ายขาย 
๒) เด็กหญิงเขมิกา   ศรีใย  คณะกรรมการฝ่ายขาย 
๓) เด็กหญิงสุธิมา   แก้วทับทิม เลขานุการฝ่ายขาย 

 
ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามคำส่ังนี้ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความอุตสาหะ รับผิดชอบเพื่อทำให้การดำเนิน

กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่นักเรียน และสถานศึกษาต่อไป 
 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ส่ัง ณ วันท่ี 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 

ลงช่ือ     
     (นายโสภณ   ทองจิตร) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 

 
 



 



 
ประกาศโรงเรียนพนมศึกษา 

เร่ือง ระเบียบการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี พ.ศ. 2564 
  

เพื ่อให้การดำเนินงานของบริษ ัทสร้างการดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนพนมศึกษา                        
จึงวางระเบียบไว้ดังนี้   

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนพนมศึกษา ว่าด้วยการดำเนินงานบริษัทสร้างการดี               
พ.ศ.  2564”   

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดไปจากวันประกาศเป็นต้นไป   
ข้อ ๓  ในระเบียบนี้    

คำว่า “บริษัท” หมายถึง บริษัทสร้างการดีโรงเรียนพนมศึกษา  
คำว่า คณะกรรมการ” หมายถึงคณะกรรมการบริษัทสร้างการดีโรงเรียนพนมศึกษา   

ข้อ ๔  ที ่ตั ้งบริษัท   ตั ้งอยู ่ เลขที ่ 158 หมู ่ 1 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
รหัสไปรษณีย์ 84250 

ข้อ ๕  วัตถุประสงค์   เป็นบริษัทท่ีก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการสร้างวิถีชีวิตของนักเรียนให้เป็นคนสุจริต
ตาม คุณลักษณะ ๕ ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต  คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่าง
พอเพียง  จิตสาธารณะ   

ข้อ ๖  คณะกรรมการ ประกอบด้วย    
๖.๑ ที่ปรึกษา ประกอบด้วยผู้บริหาร ๑ คน ครูไม่เกิน ๕ คน มีหน้าที่ ให้คำปรึกษาแนะนำ  

ชี้แนะแนวทาง การดำเนินงานของบริษัทโดยยึดหลักคุณลักษณะ ๕ ประการของโครงการโรงเรียน
สุจริต     

๖.๒ ประธานบริษัท จำนวน ๑ คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากนักเรียนด้วยฉันทามติตาม 
คุณลักษณะของโครงการโรงเรียนสุจริต มีหน้าท่ี     

๑) กำกับติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ     
๒) เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท     
๓) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีประชุมคณะกรรมการมีคะแนนเสียงเท่ากัน    

๖.๓ รองประธาน จำนวน 1 คน เป็นนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกจากนักเรียนด้วยฉันทามติ 
ตามคุณลักษณะของโครงการโรงเรียนสุจริตมีหน้าท่ีปฏิบัติตามท่ีประธานมอบหมาย  

๖.๔ เลขานุการ จำนวน 1 คน เป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากนักเรียนด้วยฉันทามติ 
ตามคุณลักษณะของโครงการโรงเรียนสุจริต มีหน้าท่ี     

1) ให ้ข ้อเสนอแนะเบ ื ้องต ้นแก่คณะกรรมการเก ี ่ยวก ับระเบ ียบกฎหมาย                 
ข้อควรปฏิบัติ     

๒) จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมเอกสารประกอบการประชุม     
๓) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น     



๔) บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น     
๕) จัดเก็บเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง     
๖) ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ   

๖.๕ ผู้อำนวยการผลิต จำนวน ๑ คน เป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากนักเรียนด้วย 
ฉันทามติตามคุณลักษณะของโครงการโรงเรียนสุจริต มีหน้าท่ี     

๑) วางแผนการผลิต     
๒) จัดทำงบประมาณประจำปี     
๓) ควบคุมการผลิต     
๔) บริหารความปลอดภัย ชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม    

๖.๖ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน จำนวน ๑ คน และคณะกรรมการอย่างน้อย ๕ คน  เป็น
นักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกจากนักเรียนด้วยฉันทามติตามคุณลักษณะของโครงการโรงเรียนสุจริต มี
หน้าท่ี     

๑) จัดทำเอกสารหลักฐานทางการเงินและสอบรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง     
๒) ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย     
๓) รายงานด้านการเง ินและบัญชีให้ คณะกรรมการ  ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ตรวจสอบ   
๖.๗ ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและผลิต จำนวน ๑ คน และคณะกรรมการอย่างน้อย ๕ คน  เป็น

นักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกจากนักเรียนด้วยฉันทามติตามคุณลักษณะของโครงการโรงเรียนสุจริต มี
หน้าท่ี       

๑) วิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค     
๒) ติดต่อ ประสานงานจัดหาวัตถุดิบเพื่อนำมาผลิตสินค้า     
๓) จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้ในสำนักงานของบริษัท     
๔) คิดค้น/ออกแบบ/พัฒนาผลิตภัณฑ์     
๕) ออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์    

๖.๘ ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 1 คน และคณะกรรมการอย่างน้อย ๕ คน  เป็น
นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากนักเรียนด้วยฉันทามติตามคุณลักษณะของโครงการโรงเรียนสุจริต มี
หน้าท่ี      

๑) ขยายฐานลูกค้าใหม่     
๒) ประสานงานกับลูกค้า รับเรื่องร้องเรียน พร้อมท้ังหาวิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ     
๓) สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าของบริษัท  

๖.๙ ผู้จัดการฝ่ายขาย จำนวน 1 คน และคณะกรรมการอย่างน้อย ๕ คน เป็นนักเรียนท่ี 
ได้รับการคัดเลือกจากนักเรียนด้วยฉันทามติตามคุณลักษณะของโครงการโรงเรียนสุจริต มีหน้าท่ี     

๑) ควบคุมการทำงานของฝ่ายผลิต     
๒) ประเมินผล หากลยุทธ์ในการขายผลิตภัณฑ์     
๓) หาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้านการขาย   

ข้อ ๗  การถือหุ้น   นักเรียนและครูสามารถถือหุ้นของบริษัทได้ ไม่เกินคนละ ๕๐ หุ้น หุ้นละ ๑๐ 
บาท   

 



ข้อ ๘  การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น     
๑) คณะกรรมการประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง     
๒) จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภาคเรียนละ ๑ ครั้ง     
๓) การประชุมต้องมีผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งและถือมติตามเสียงข้างมาก   

ข้อ ๙  การส้ินสุดสมาชิกภาพของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น     
1) ตาย     
๒) ลาออก     
๓) สำเร็จการศึกษา    

กรณีคณะกรรมการสิ้นสุดสมาชิกภาพให้คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนมาทำหน้าที่แทนตำแหน่งท่ี
ว่าง ภายใน ๓๐ วัน   

ข้อ ๑๐  การถอนหุ้น การโอนหุ้น     
1) สมาชิกท่ีส้ินสุดสมาชิกภาพตามข้อ ๙ ให้รับหุ้นคืนภายใน ๑๕ วัน ถ้าพ้นกำหนดให้     หุ้น
ตกเป็นของบริษัท     
2) สมาชิกถือหุ้นสามารถโอนหุ้นให้นักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยู่โรงเรียนพนมศึกษาได้   

ข้อ ๑๑  การแบ่งปันผลกำไร     
๑) จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ ร้อยละ ๕๐     
๒) จ่ายโบนัสกรรมการ ร้อยละ ๑๕     
๓) สะสมเงินทุนสำรอง ร้อยละ ๑๐     
๔) จ่ายปันผลผู้ถือหุ้น ร้อยละ ๒๐     
๕) ค่าดำเนินการ ร้อยละ ๕   

ข้อ ๑๒  ให้ผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  
 

      ประกาศ ณ วันท่ี 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

ลงช่ือ     
     (นายโสภณ   ทองจิตร) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 

 



ข้อตกลงบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนพนมศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

................................................................... 
  
คณะกรรมการบริษัทสร้างการดีโรงเรียนพนมศึกษา พึงปฏิบัติดังนี้   

1. ดำเนินงานโดยยึดตามคุณลักษณะ ๕ ประการของโครงการโรงเร ียนสุจริต ได้แก่ ทักษะ
กระบวนการคิดมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ   

2. ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเสียสละ อดทน เต็มตามศักยภาพ   
3. รักษาทรัพย์สินของบริษัท ใช้งบประมาณ ส่ิงของอย่างประหยัดคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
4. ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู ้ถือหุ้น ยกเว้นมีเหตุ 

จำเป็นต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร   
5. ไม่นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้หรือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน   
6. ไม่นำช่ือของบริษัทไปใช้หรือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน   
7. ไม่กระทำการใด ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของบริษัท   
8. ต้องนำผลกำไรท่ีได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายร้อยละ ๕๐ ไปจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 



การติดต้ังป้ายและการจดทะเบียนบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนพนมศึกษา 
 

 



      แบบ  สก.๐๑/๑ 

แบบตารางวิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจเลือกกิจกรรม 

 

ค าช้ีแจง  ให้นกัเรียนที่เป็นกรรมการบริษทัสร้างการดีพิจารณาการเลือกผลิตภณัฑท์ี่คณะกรรมการเสนอแลว้ 
ท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องระดบัคุณภาพ  ๑ - ๔  เพียงช่องเดียวในแต่ละกิจกรรมที่น าเสนอ 
 

 ระดบัคุณภาพมี  ๔  ระดบั  คือ 
  ๔ หมายถึง  มากที่สุด 
  ๓ หมายถึง  มาก 
  ๒ หมายถึง  นอ้ย 
  ๑ หมายถึง  นอ้ยที่สุด 
 

รายการ 
ช่ือผลิตภัณฑ์ / กิจกรรม 

หมายเหตุ 
ไข่เค็มสมุนไพร พวงกุญแจ ปลูกผกัปลอดสารพิษ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔  
๑.  ความรู้ / ประสบการณ์              
๒. ความพร้อมดา้นเงินทุน              
๓. ความพร้อมดา้นสถานที ่              
๔. ความพร้อมดา้นวสัดุ - อุปกรณ ์              
๕. เหมาะสมกบัฤดูกาล/สภาพอากาศ              
๖. ราคาจ าหน่ายผลผลิต              
๗. แหล่งรับซ้ือ / การตลาด              
๘. อื่นๆ เช่น  แหล่งน ้า  อาหาร ฯลฯ              

รวม     
 
 
       ลงช่ือ……………………………กรรมการบริษทั 
                     (…………………………….…..…..) 
        ………..…. / ……………. / ………. 
 
 



      แบบ  สก.๐๑/๒ 

แบบสรุปตารางวิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจเลือกกิจกรรม 

 

ค าช้ีแจง  ให้น าคะแนนรวมจากกรรมการบริษทัสร้างการดีรายบุคคล  ตามแบบ สก.๐๑/๑  มาลงในช่องกิจกรรม 
ตามรายการกิจกรรมที่ไดค้ะแนนสูงสุดเป็นกิจกรรมที่บริษทัเลือกด าเนินการ 
 

รายการ 
ช่ือผลิตภัณฑ์ / กิจกรรม 

หมายเหตุ 
ไข่เค็มสมุนไพร พวงกุญแจ ปลูกผกัปลอดสารพิษ 

๑.  ความรู้ / ประสบการณ์     
๒. ความพร้อมดา้นเงินทุน     
๓. ความพร้อมดา้นสถานที ่     
๔. ความพร้อมดา้นวสัดุ - อุปกรณ ์     
๕. เหมาะสมกบัฤดูกาล/สภาพอากาศ     
๖. ราคาจ าหน่ายผลผลิต     
๗. แหล่งรับซ้ือ / การตลาด     
๘. อื่นๆ เช่น  แหล่งน ้า  อาหาร ฯลฯ     

รวมทั้งส้ิน     
 

สรุปผลการวิเคราะห์กิจกรรม 
- กิจกรรมที่เลือกด าเนินการ  คือ  กิจกรรม …………………………………………………………….. 
- แรงบนัดาลใจที่เลือกกิจกรรม  คือ  …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
      ลงช่ือ……………………………ประธานกรรมการบริษทั 
                (เด็กหญิงนดัดา     บุญกลบั) 
       ………..…. / ……………. / ………. 
 

 



 



แบบ สก.๐๒  
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) 

 
๑. บริษัทสร้างการดี   : โรงเรียนพนมศึกษา  
 
๒. ชื่อผลิตภัณฑ์/กิจกรรมที่ดำเนินการ : ไข่เค็มสมุนไพร (ใบเตย) 
 
๓. หลักการและเหตุผล   

ไข่เค็มเป็นภูมิปัญญาของคนไทยมาต้ังแต่สมัยโบราณ เป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่ง โรงเรียนพนม
ศึกษา จึงได้คิดว่าการทำไข่เค็มเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่ง โดยการนำไข่ไปแช่ในน้ำเกลือหรือนำไปพอก
ด้วยวัสดุท่ีผสมกลือเพื่อให้กลือซึมเข้าไปในเนื้อของไข่ เพื่อให้สามารถเก็บไข่ไว้ใด้นานขึ้นโดยส่วนใหญ่จะนิยม
ใช้ไข่เป็ดในการทำไข่เค็มเพราะการเล้ียงเป็ดจะมาควบคู่กับการทำนาของเกษตรกรต้ังแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน  
มีผู้ปกครองของนักเรียนประกอบอาชีพกรีดยาง เล้ียงสัตว์ อยู่หลายคน และการทำการเกษตรซึ่งในช่วงหน้าฝน
จะมีปัญหาเรื่องการกรีดยางไมไ่ด้ จึงมีแนวคิดท่ีจะมีการแปรรูปไข่เป็ดโดยทำไข่เป็ดสมุนไพร เพื่อท่ีจะเพิ่ม
มูลค่าราคาของไข่เป็ดให้มากขึ้นด้วย  

 
๔. วัตถุประสงค์   

4.1) เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจในการถนอมอาหารด้วยวิธีการดอง 
4.2) เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในการทำไข่เต็มไปใช้ทำเองท่ีบ้านหรือนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ
หารายได้เสริมต่อไป 
4.3) เพื่อมีรายได้เสริมระหว่างเรียน ละภาวการณ์ใช้จ่ายของครอบครัว 
4.4) เพื่อส่งเสริมให้มีการบริโภคไข่เค็มท่ีเพิ่มขึ้น 
 

๕. เป้าหมาย   
ด้านปริมาณ  

1) แปรรูปไข่เค็ม จำหน่ายในโรงเรียนและฝากจายตามร้านค้าในชุมชนและสหกรณ์โรงเรียน 
จำนวน 150 ฟอง/เดือน 
2) นักเรียนร้อยละ ๘๐  มีเจตคติท่ีดีตอการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี  
๔) นักเรียนร้อยละ ๘๐ เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต  
๕) นักเรียนร้อยละ ๘๐  คำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกว่าประโยชนสวนตัว 

ด้านคุณภาพ 
1) เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพและพัฒนาการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
2) มีทัศนคติท่ีดีต่อการผลิตผลงานสร้างสรรค์ของตนเอง 
3) มีทัศนคติท่ีดีต่อการหารายได้ระหว่างเรียนด้วยตนเอง 
4) นำความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 



๖. สถานที่ดำเนินกิจกรรม    
โรงเรียนพนมศึกษา 
 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม  
เริ่มโครงการ    วันท่ี  1  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564  
ส้ินสุดโครงการ วันท่ี 11  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 

๘. ข้ันตอนการดำเนินกิจกรรม  
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ประชุมครูผู้สอน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การทำโครงงาน 

1 มิถุนายน 2564  

วิเคราะห์ปัญหาจากสภาพชุมชน และเลือกเรื่องทำ
โครงงาน 

3 มิถุนายน 2564  

ศึกษาวิธีการทำไข่เค็มสมุนไพร 7 มิถุนายน 2564  
จัดหาวัสดุอุปกรณ์และผลิตไข่เค็มสมุนไพร 13มิถุนายน 2564  
สำรวจความพึงพอใจ 15 มิถุนายน 2564  
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 17 มิถุนายน 2564  
จำหน่ายไข่เค็มสมุนไพร 25 มิ.ย.64 – 10 ก.พ. 65  
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ไข่เค็มใบเตยพอกดินสอพอง 1 กรกฎาคม 2564  
ผลิตไข่เค็มสมุนไพร และเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย ทุกวันเสาร์  
วิเคราะห์ต้นทุนและกำไรในการผลิต 26 กรกฎาคม 2564  
สรุปรายงานโครงงาน 12 กุมภาพันธ์ 2565  

 
๙. งบประมาณ   

๙.๑ งบประมาณจากโครงการโรงเรียนสุจริต (กิจกรรมบริษัทสร้างการดี) จำนวน 3,400 บาท   
๙.๒ หุ้นสมาชิก จำนวน 170 หุน้   เป็นเงิน 3,400 บาท   
๙.๓ เงินกู้ยืมจากโรงเรียนพนมศึกษา  จำนวน       -  บาท   
9.4 เงินสนับสนุนจากแหล่งอื่น ๆ   จำนวน       -  บาท     

รวมทั้งส้ิน 3,400 บาท  
 

๑๐. ครูที่ปรึกษาโครงการ  
10.1 นางสาวพนัชฎา เทวรรณะ 
10.2 นางสาวเสาวณี ศรีทอง 
1.0.3 นางสาวพนัชฎา เทวรรณะ 
 



๑๑. ประมาณการรายรับ-รายจ่าย  
 

ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย 
หุ้นสมาชิก 3,400 บาท ซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ 2,000 บาท 
ขายไข่เค็ม รอบท่ี 1 3,000 บาท รอบท่ี 1   
ขายไข่เค็ม รอบท่ี 2 3,000 บาท ซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ 2,000 บาท 
ขายไข่เค็ม รอบท่ี 3 3,000 บาท รอบท่ี 2   
ขายไข่เค็ม รอบท่ี 4 3,000 บาท ซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ 2,000 บาท 
   รอบท่ี 3   
   ซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ 2,000 บาท 
   รอบท่ี 4   
      

รวม 15,400 บาท รวม 8,000 บาท 
 
 
คงเหลือกำไรสุทธิ 2,860 บาท  
๑๒. รายช่ือสมาชิก   

1) เด็กหญิงนัดดา    บุญกลับ  ถือหุ้น 20  หุ้น  จำนวนเงิน 400 บาท   
2) เด็กหญิงปิ่นอนงค์   บางคราม ถือหุ้น 10  หุ้น  จำนวนเงิน 200 บาท   
3) เด็กชายนฤสรณ์   ศรีสวัสด์ิ  ถือหุ้น 10  หุ้น  จำนวนเงิน 200 บาท    
4) เด็กชายปิยะภูมิ    คงประสิทธิ์ ถือหุ้น 10  หุ้น  จำนวนเงิน 200 บาท   
5) เด็กชายนนทพัทธ์   สุลเม็ต  ถือหุ้น 10  หุ้น  จำนวนเงิน 200 บาท   
6) เด็กชายณัฐภูมินทร์   ศรีรักษา  ถือหุ้น 10  หุ้น  จำนวนเงิน 200 บาท   
7) เด็กชายธันฐกรณ์   ชนะแก้ว ถือหุ้น 10  หุ้น  จำนวนเงิน 200 บาท   
8) เด็กชายภานุวิชญ์   นพรัตน ์ ถือหุ้น 10  หุ้น  จำนวนเงิน 200 บาท   
9) เด็กหญิงนันท์นภัส   สุระกา  ถือหุ้น 10  หุ้น  จำนวนเงิน 200 บาท   
10) เด็กหญิงณิชกาญจน์   เอียดเกล้ียง ถือหุ้น 10  หุ้น  จำนวนเงิน 200 บาท   
11) เด็กหญิงสุธิมา    แสงจง  ถือหุ้น 10  หุ้น  จำนวนเงิน 200 บาท   
12) เด็กชายทินภัทร   นิลทัพ  ถือหุ้น 10  หุ้น  จำนวนเงิน 200 บาท   
13) เด็กชายมินคะนาย   พม่า  ถือหุ้น 10  หุ้น  จำนวนเงิน 200 บาท   
14) เด็กชายอภิมงคล   บุญทองแก้ว ถือหุ้น 10  หุ้น  จำนวนเงิน 200 บาท   
15) เด็กหญิงเขมิกา    ศรีใย  ถือหุ้น 10  หุ้น  จำนวนเงิน 200 บาท   
16) เด็กหญิงสุธิมา    แก้วทับทิม ถือหุ้น 10  หุ้น  จำนวนเงิน 200 บาท   

 
รวม 170 หุ้น  จำนวนเงิน 3,400 บาท  
 
 
 



๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
13.1 มีผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสมุนไพรในท้องตลาดพนม 
13.2 เป็นทางเลือกใหม่ในการใช้ไข่เค็มเป็นของฝาก 
13.3 มีรายได้เสริมระหว่างเรียน ลดภาวการณ์ใช้จ่ายของครอบครัว 
13.4 ส่งเสริมให้มีการบริโภคไข่เค็มเพิ่มขึ้น  
 

 
ลงช่ือ....................................ประธานกรรมการ                              

 (เด็กหญิงนัดดา  บุญกลับ)  
  
      ลงช่ือ......................................ครูท่ีปรึกษา                           
         (นางสาวพนัชฎา  เทวรรณะ) 
 
 
      ลงช่ือ......................................ครูท่ีปรึกษา                           
             (นางสาวเสาวณี  ศรีทอง)  
 
      ลงช่ือ......................................ครูท่ีปรึกษา                           
             (นางสาวเรวดี  ศรีขาว)  
 
 
ความเห็นของคณะกรรมการกล่ันกรอง.....................................................   

 เห็นควรอนุมัติเงิน จำนวน 3,400 บาท 
 ไม่เห็นควรอนุมัติ  เพราะ.....................................................................  

  
  

ลงช่ือ....................................... ..ประธานคณะกรรมการ
กลั่นกรอง 
     (นางสาวจันจิรา  เขียวคล้าย)           
         16 มิถุนายน 2564  

  
ความเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน   

 อนุมัติ   
 ไม่อนุมัติ เพราะ................................................................................  

  
ลงช่ือ.........................................ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา             
         (นายโสภณ  ทองจิตร)    
          16 มิถุนายน 2564  



      แบบ  สก.๐๓ 
แบบหนังสือแจ้งผู้ปกครอง 

 
 
 

ท่ี  ศธ 04346.29/216        โรงเรียนพนมศึกษา 
ตำบลพนม  อำเภอพนม   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๑6  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
 

เรื่อง  ขออนุญาตเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
เรียน  ผู้ปกครองของ (ด.ช. , ด.ญ. , นาย , น.ส.)……………………………………………….. 
 
 ด้วย (ด.ช. , ด.ญ. , นาย , น.ส.)……………………………………………….. นักเรียนในความปกครองของท่านร ่วม
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  โดยโครงการ ไข่เค็มสมุนไพร  มีนักเรียนร่วมโครงการ  ๑๖  คน  ใช้เงินลงทุนท้ังส้ิน  ๓,๔๐๐  
บาท  โดยนักเรียนร่วมหุ้น  ๓,๔๐๐  บาท  กู้ยืมเงินจากโครงการโรงเรียนสุจริต (กิจกรรมบริษัทสร้างการดี)  -  บาท  
โดยจะใช้คืนเงินยืมวันท่ี …-… เดือน…-… พ.ศ. …-… 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
 

ลงช่ือ     
     (นายโสภณ   ทองจิตร) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 
 
 

 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
 

ข้าพเจ้า…………………….………...……………………….…. เป็นผู้ปกครองของ …………………………………………………………… 
      อนุญาต        

  ไม่อนุญาต   
ให้นักเรียนในปกครองของข้าพเจ้าร่วมกิจกรรมบรษิัทสร้างการดีได้และถ้านักเรียนในปกครองของข้าพเจ้า 

ไม่สามารถคืนเงินยืมแก่โรงเรียนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ข้าพเจ้ายินดีคืนเงินยืมแก่โรงเรียนท้ังหมด  จึงลงช่ือไว้เป็น
หลักฐาน 
 

                       ลงช่ือ ………………………………. ผู้ปกครองนักเรียน 
                                                                    (………………………………..) 



แบบ สก.๐๔  
แบบสัญญายืมเงิน 

  
       วันท่ี.............เดือน...........................พ.ศ....................  
  
  ข้าพเจ้า..........................................................ผู้จัดการบริษัทสร้างการดี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ  
จะดำเนินกิจกรรม................................................................................................................................................. 
ใช้งบประมาณท้ังส้ิน.................................................บาท (................................................................................)
โดยสมาชิก ร่วมลงทุน......................................บาท (.............................................)  และขอยืมเงินจากโรงเรียน
พนมศึกษา จำนวน.............................บาท (....................................................)  โดยข้าพเจ้าจะใช้คืนเงินยืม    
วันท่ี............... เดือน.........................................พ.ศ.........................   

จึงลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน   
 

ลงช่ือ......................................................ผู้จัดการ     ผู้ยืม    
ลงช่ือ......................................................ผู้ช่วยผู้จัดการ    ผู้ยืม    
ลงช่ือ......................................................เลขานุการ     ผู้ยืม    
ลงช่ือ......................................................ผู้จัดการฝ่ายการบัญชีและการเงิน  ผู้ยืม    
ลงช่ือ......................................................ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและผลิต   ผู้ยืม    
ลงช่ือ......................................................ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์   ผู้ยืม    
ลงช่ือ......................................................ผู้จัดการฝ่ายขาย   ผู้ยืม    
ลงช่ือ......................................................เจ้าหน้าท่ีการเงิน    ผู้ให้ยืม    
ลงช่ือ......................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้ให้ยืม    
ลงช่ือ.......................................................ท่ีปรึกษาบริษัท    พยาน  

  
  



 



 



 



บาท สตางค์
1 ขวดโหลแก้ว 3 ใบ 200 600 -

2 ขวดโหลพลาสติก 5 ใบ 40 200 -

3 กล่องพลาสติก 10 กล่อง 40 400 -

4 ตะกร้าพลาสติก 5 ใบ 20 100 -

5 ไข่เป็ด 5 แผง 150 750 -

6 เกลือ 20 ถุง 10 200 -

7 ดินสอพอง 5 กก 40 200 -

8 กล่องบรรจุภัณฑ์ 10 โหล 40 400 -

9 สติกเกอร์โลโก้ 100 แผ่น 1.5 150 -

รวมเงิน 3,000.00        

 ( เด็กชายภานุวิชญ์  นพรัตน์ ) ( นางสาวกิตติยา  ปรีชา )

ใบส าคัญแทนใบเสร็จ
แบบ สก.07

เขียนท่ี ตลาดอ าเภอบ้านตาขุน
วันท่ี  18  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้านางสาวกิตติยา  ปรีชา  อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี 10 หมู่ท่ี 2 ต าบล พะแสง อ าเภอ บ้านตาขุน
จังหวัด สุราษฎร์ธานี  ได้รับเงินจาก เด็กชายภานุวิชญ์  นพรัตน์
เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์  ตามรายละเอียดด้านล่างน้ี

จ านวนเงิน
ล าดับท่ี รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย

ลงช่ือ....................................ผู้จ่ายเงิน/ผู้รับสินค้า ลงช่ือ..........................................ผู้รับเงิน



บาท สตางค์
1 ไข่เป็ด 10 แผง 150 1,500.00         -

2 เกลือ 20 ถุง 10 200.00            -

3 ดินสอพอง 5 กก 40 200.00            -

รวมเงิน 1,900.00        

ลงช่ือ....................................ผู้จ่ายเงิน/ผู้รับสินค้า ลงช่ือ..........................................ผู้รับเงิน
 ( เด็กชายภานุวิชญ์  นพรัตน์ ) ( นางสาวกิตติยา  ปรีชา )

เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์  ตามรายละเอียดด้านล่างน้ี

ล าดับท่ี รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย
จ านวนเงิน

จังหวัด สุราษฎร์ธานี  ได้รับเงินจาก เด็กชายภานุวิชญ์  นพรัตน์

แบบ สก.07

ใบส าคัญแทนใบเสร็จ
เขียนท่ี ตลาดอ าเภอบ้านตาขุน

วันท่ี  10  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564
ข้าพเจ้านางสาวกิตติยา  ปรีชา  อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี 10 หมู่ท่ี 2 ต าบล พะแสง อ าเภอ บ้านตาขุน



บาท สตางค์
1 ไข่เป็ด 10 แผง 150 1,500.00         -

2 เกลือ 20 ถุง 10 200.00            -

3 ดินสอพอง 5 กก 40 200.00            -

รวมเงิน 1,900.00        

ลงช่ือ....................................ผู้จ่ายเงิน/ผู้รับสินค้า ลงช่ือ..........................................ผู้รับเงิน
 ( เด็กชายภานุวิชญ์  นพรัตน์ ) ( นางสาวกิตติยา  ปรีชา )

เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์  ตามรายละเอียดด้านล่างน้ี

ล าดับท่ี รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย
จ านวนเงิน

จังหวัด สุราษฎร์ธานี  ได้รับเงินจาก เด็กชายภานุวิชญ์  นพรัตน์

แบบ สก.07

ใบส าคัญแทนใบเสร็จ
เขียนท่ี ตลาดอ าเภอบ้านตาขุน

วันท่ี  10  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564
ข้าพเจ้านางสาวกิตติยา  ปรีชา  อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี 10 หมู่ท่ี 2 ต าบล พะแสง อ าเภอ บ้านตาขุน



บาท สตางค์
1 ไข่เป็ด 10 แผง 150 1,500.00         -

2 เกลือ 20 ถุง 10 200.00            -

3 ดินสอพอง 5 กก 40 200.00            -

รวมเงิน 1,900.00        

ลงช่ือ....................................ผู้จ่ายเงิน/ผู้รับสินค้า ลงช่ือ..........................................ผู้รับเงิน
 ( เด็กชายภานุวิชญ์  นพรัตน์ ) ( นางสาวกิตติยา  ปรีชา )

เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์  ตามรายละเอียดด้านล่างน้ี

ล าดับท่ี รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย
จ านวนเงิน

จังหวัด สุราษฎร์ธานี  ได้รับเงินจาก เด็กชายภานุวิชญ์  นพรัตน์

แบบ สก.07

ใบส าคัญแทนใบเสร็จ
เขียนท่ี ตลาดอ าเภอบ้านตาขุน

วันท่ี  30  เดือน  พฤศจิกาคม  พ.ศ. 2564
ข้าพเจ้านางสาวกิตติยา  ปรีชา  อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี 10 หมู่ท่ี 2 ต าบล พะแสง อ าเภอ บ้านตาขุน



บาท สตางค์
1 ไข่เป็ด 10 แผง 150 1,500.00         -

2 เกลือ 20 ถุง 10 200.00           -

3 ดินสอพอง 5 กก 40 200.00           -

รวมเงิน 1,900.00        

ลงช่ือ....................................ผู้จ่ายเงิน/ผู้รับสินค้า ลงช่ือ..........................................ผู้รับเงิน
 ( เด็กชายภานุวิชญ์  นพรัตน์ ) ( นางสาวกิตติยา  ปรีชา )

เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์  ตามรายละเอียดด้านล่างน้ี

ล าดับท่ี รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย
จ านวนเงิน

จังหวัด สุราษฎร์ธานี  ได้รับเงินจาก เด็กชายภานุวิชญ์  นพรัตน์

แบบ สก.07

ใบส าคัญแทนใบเสร็จ
เขียนท่ี ตลาดอ าเภอบ้านตาขุน

วันท่ี  20  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565
ข้าพเจ้านางสาวกิตติยา  ปรีชา  อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี 10 หมู่ท่ี 2 ต าบล พะแสง อ าเภอ บ้านตาขุน



 

      แบบ  สก.๐๘ 
แบบบันทึกการประชมุของคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทสร้างการดีโรงเรียนพนมศึกษา 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

๑  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
สถานท่ี  ห้องสมุดโรงเรียนพนมศึกษา 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐   น. 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1) เด็กหญิงนัดดา   บุญกลับ    
2) เด็กหญิงปิ่นอนงค์   บางคราม   
3) เด็กชายนฤสรณ์   ศรีสวัสด์ิ    
4) เด็กชายปิยะภูมิ   คงประสิทธิ์   
5) เด็กชายนนทพัทธ์   สุลเม็ต    
6) เด็กชายณัฐภูมินทร์   ศรีรักษา    
7) เด็กชายธันฐกรณ์   ชนะแก้ว   
8) เด็กชายภานุวิชญ์   นพรัตน ์   
9) เด็กหญิงนันท์นภัส   สุระกา    
10) เด็กหญิงณิชกาญจน์  เอียดเกล้ียง   
11) เด็กหญิงสุธิมา   แสงจง    
12) เด็กชายทินภัทร   นิลทัพ    
13) เด็กชายมินคะนาย   พม่า    
14) เด็กชายอภิมงคล   บุญทองแก้ว    
15) เด็กหญิงเขมิกา   ศรีใย    
16) เด็กหญิงสุธิมา   แก้วทับทิม 
   

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 ขอบคุณสมาชิกทุกคนท่ีให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
1.2 สมาชิกส่วนใหญ่ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์แปรรูป สิ่งประดิษฐ์ สินค้าเกษตร  และอื่นๆ 

ตามลำดับ 
1.3 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ให้ชื ่อเป็น บริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนพนมศึกษา

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธาน ี  ช ุมพร   เลขทะเบียน 
๑๐๘๔๖๔๐๕๖๔(๑)/๒๕๖๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
                                 ไม่มี 
 



ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
                                 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 สมาชิกร่วมกันเสนอ และจัดต้ังคณะกรรมการบริษัทสร้างการดี 
4.2 สมาชิกร่วมกันเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูป ส่ิงประดิษฐ์และสินค้าเกษตร เพื่อตัดสินเลือก

โครงการ ตามแบบ สก.01/1 และสรุปตัดสินเลือกโครงการไข่เค็มสมุนไพร ตามแบบ 
สก.01/2 

4.3 สมาชิกร่วมกันเสนอ ราคาหุ้นบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนพนมศึกษา และสรุปตัดสิน
ให้หุ้นราคา หุ้นละ 10 บาท โดยให้สมาชิกตัดสินใจซื้อจำนวนหุ้นด้วยตนเอง 

4.4 คณะกรรมการบริษัทสร้างการดี แบ่งงานและการดำเนินงานต่าง ๆ ในโครงการตามฝ่าย
ท่ีตนเองรับผิดชอบ เพื่อนำเสนอครูท่ีปรึกษา ตามแบบ สก.02 ในลำดับถัดไป 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องจากฝ่ายต่างๆ 
                                 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอื่นๆ 
                                 ไม่มี 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 

 

ลงช่ือ ……………………………….ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                    (เด็กชายปิยะภูมิ     คงประสิทธิ์) 
 
 
 

     ลงช่ือ ……………………………….ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                      (เด็กหญิงนัดดา   บุญกลับ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

      แบบ  สก.๐๘ 
แบบบันทึกการประชมุของคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทสร้างการดีโรงเรียนพนมศึกษา 
ครั้งท่ี 2/๒๕๖๔ 

20 กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
สถานท่ี  ห้องสมุดโรงเรียนพนมศึกษา 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐   น. 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1) เด็กหญิงนัดดา   บุญกลับ    
2) เด็กหญิงปิ่นอนงค์   บางคราม   
3) เด็กชายนฤสรณ์   ศรีสวัสด์ิ    
4) เด็กชายปิยะภูมิ   คงประสิทธิ์   
5) เด็กชายนนทพัทธ์   สุลเม็ต    
6) เด็กชายณัฐภูมินทร์   ศรีรักษา    
7) เด็กชายธันฐกรณ์   ชนะแก้ว   
8) เด็กชายภานุวิชญ์   นพรัตน ์   
9) เด็กหญิงนันท์นภัส   สุระกา   
10) เด็กหญิงสุธิมา   แสงจง    
11) เด็กชายทินภัทร   นิลทัพ    
12) เด็กชายมินคะนาย   พม่า    
13) เด็กหญิงเขมิกา   ศรีใย    
14) เด็กหญิงสุธิมา   แก้วทับทิม 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1) เด็กหญิงณิชกาญจน์  เอียดเกล้ียง ลาป่วย 
2) เด็กชายอภิมงคล   บุญทองแก้ว ไปธุระกับผู้ปกครอง 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 ขอบคุณคณะกรรมการบริษัทการดี ที่จัดทำโครงการเสนอครูที ่ปรึกษา เพื่อพิจารณา

กลั่นกรองความเป็นไปของโครงการ ตามแบบ สก.02 ตลอดจนการดำเนินงานของทุก
ฝ่าย ท่ีทำให้บริษัทสร้างการดี สามารถขายไข่เค็มสมุนไพร(ใบเตย) ได้ตามเป้าท่ีวางไว้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
                                 รับรองการประชุม 


